
DOUGLAS PERSBERICHT

“VOED UW GEEST, LICHAAM EN HUID OM 
DIE SPECIALE NONI GLOW TE KRIJGEN”



Noni Glow  
      FACE OIL

Inhoud: 30 ml 
€ 67,99

Noni Glow Face Oil is een rijke, krachtige, maar toch delicate 
behandelingsolie voor gezicht en hals. De combinatie van 
gecertificeerd biologisch noni-extract, rozenbottelolie, 
granaatappelolie en duindoorn vormt een rijke bron van 
antioxidanten en essentiële vetzuren voor het verzachten, 
voeden en verhelderen van de huid.

Gentle   
      CLEANSER

Inhoud: 100 ml 
€ 29,99

Gentle Cleanser is een rijke, zeepvrije crème die is 
geformuleerd voor een milde maar doeltreffende reiniging 
van de tere huid. De combinatie van gecertificeerd 
biologische nonifruit-, kamille- en calendulaextracten en 
avocado-olie verzacht en kalmeert de huid, zodat deze fris en 
zacht aanvoelt.

KORA Organics is overtuigd dat een gezonde huid het mooist is. Alle onze producten
bestaan uit hoogwaardige gecertificeerd biologische en natuurlijke ingrediënten, 

ontwikkeld om de huid en geest te verrijken. KORA Organics is vanaf medio februari 
verkrijgbaar op douglas.nl en geselecteerde stores. 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386



Inhoud: 100 ml 
€ 33,99

Balancing Rose Mist is een verzorgende, voedende, 
hydraterende gezichtsmist met beschermende antioxidanten 
voor de huid. Rozenwater, geraniumolie en hibiscus-en noni-
extract voorzien de huid van vitaminen en mineralen en zijn 
bevorderend voor een natuurlijk stralende huid.

Balancing   
      ROSE MIST

Hydrating    
      MOISTURIZER

Inhoud: 50 ml 
€ 47,99

Hydrating Moisturizer is een crèmeachtige, dagelijkse 
moisturizer die de doffe of droge huid weer perfect 
hydrateert. Een combinatie van gecertificeerd biologische 
rozenbottel- en macadamianootolie en nonifruit- en 
dropextract, die de huid verzacht en hydrateert. 

Voor meer informatie: 
PR Parfumerie Douglas

Sanne Weerepas  –  pr@douglas.nl  –  +31 (0) 24 3527386



Voor meer informatie, interviews of afbeeldingen, neem gelieve contact op met:
KORA Organics

Annie Kelly  —  annie@koraorganics.com 

KORA Organics is opgericht door Miranda Kerr, waarvan 
haar voornaamste doel is om mensen een gezonder 
alternatief te bieden voor bestaande merken op de markt, 
ze zelfvertrouwen te geven en hun huid te transformeren.
Miranda’s holistische benadering van huidverzorging 
is de motor achter de formules van KORA Organics. 
Onze producten zijn ontwikkeld om uw huid en geest 
te verrijken. Neem op een drukke dag even de tijd voor 
uzelf om uw geest, lichaam en huid te voeden.
Samen met een team consultants en onderzoekers 
op het gebied van microbiologie, aromatherapie en 
organische chemie gespecialiseerd in biologische en 
natuurlijke formuleringen, identifi ceerde Miranda de 
belangrijkste ingrediënten op basis van hun natuurlijke 
geneeskrachtige en beschermende werking, zoals noni-
extract, rozenbottelolie, duindoornolie en groene thee.
Onze producten zijn ontwikkeld om uw huid en geest 
te verrijken. We gebruiken gecertifi ceerd biologische 
en natuurlijke ingrediënten om de eenvoudige reden 
dat alles wat u op uw huid doet, door uw huid wordt 
opgenomen. Bij KORA Organics zijn we ervan overtuigd 
dat een gezonde huid het mooist is.

OVER DOUGLAS
Douglas is een toonaangevende winkelketen binnen de 
Europese beautybranche, met zo’n 2.500 parfumerieën 
en snel groeiende online shops in 19 Europese landen. 
Elke dag opnieuw zetten ruim 20.000 beauty advisors 
zich er vol enthousiasme voor in hun klanten mooier 
en daarmee gelukkiger te maken. Douglas heeft een 
uitgebreid assortiment met circa 35.000 hoogwaardige 
producten op het gebied van parfumerie, decoratieve 
cosmetica  en huidverzorging. Met vakkundig advies 
en unieke services zet Douglas de toon binnen de 
beautybranche – zowel online als offl ine.

OVER    
      KORA ORGANICS 


